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Vzdělávací oblast: Stravovací a ubytovací služby 
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Předmět: Technologie 

Výstižný popis způsobu 

využití nebo metodické 

pokyny: 

Žák se naučí používat vhodné druhy masa na 

přípravu konkrétních pokrmů z mletého masa, 

naučí se základní technologické postupy.     

  

 

 

 

 

 



 

 

POKRMY Z MLETÉHO MASA 

 
Mleté maso můžeme připravovat ze všech druhů jatečného masa, drůbeže, zvěřiny, ryb. Používáme 

hlavně maso přední a ořez. 

 

Příprava mletých mas 

 z masa odstraníme zbytky kostí, šlachy, blány 

 maso nakrájíme na kostky 

 jemnost mletí je dána výběrem děrované destičky 

 maso meleme bezprostředně před zpracováním 

 klademe důraz na kombinaci libového a tučného masa 

 chuť zvýrazňujeme kořením (pepř, paprika, majoránka, nové koření) 

 přidáme chuťové doplňky (cibule, česnek, kečup) 

 konzistenci a vláčnost upravujeme přidáním namočené žemle, vejce, strouhanky 

 maso zjemňujeme smetanou 

 používáme i jako náplň do zeleniny, brambor, drůbeže 

 

Úprava mletých mas 

 

Vařením – ve vodní lázni, v páře (masové noky, knedlíčky, paštiky, pudinky) 

Dušením – zformované tvary mletého masa upravujeme na základech (klopsy) 

        náplně (zelenina) 

Smažení – smažený karbanátek, soukenický řízek 

Minutkové pokrmy – pečením na pánvi, na roštu (vepřenky, čevabčiči, sekaný řízek) 

 

1. Pokrmy ze směsi hovězího a vepřového masa 
Sekaná pečeně 

Smažený karbanátek 

Čevabčiči 

Paprikový lusk plněný 

 

2. Pokrmy z telecího masa 

Telecí sekaný řízek 

Telecí krokety smažené 

Polpety z telecího masa 

 

3. Pokrmy z vepřového masa 
Vepřenky s cibulí 

Jitrnicový prejt 

Smažený soukenický řízek 

 



 

     

 

 

 

TEST          

 
1. Z jakých druhů masa připravujeme mleté maso 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Jakou tepelnou úpravou upravujeme mleté maso 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Vyjmenuj pokrmy ze směsi hovězího a vepřového masa 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Vyjmenuj pokrmy z mletého telecího masa 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

5. Vyjmenuj pokrmy z mletého vepřového masa 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6. Kdy si meleme maso na přípravu pokrmu 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

TEST - řešení         

 
1. Z jakých druhů masa připravujeme mleté maso 

 

Ze všech druhů jatečného masa, drůbeže, zvěřiny, ryb, používáme hlavně maso přední a 

ořez. 

 

2. Jakou tepelnou úpravou upravujeme mleté maso 

 

Vařením – ve vodní lázni, v páře (masové noky, knedlíčky, paštiky, pudinky) 

Dušením – zformované tvary mletého masa upravujeme na základech (klopsy) 

        náplně (zelenina) 

Smažení – smažený karbanátek, soukenický řízek 

Minutkové pokrmy – pečením na pánvi, na roštu (vepřenky, čevabčiči, sekaný řízek) 

 

 

3. Vyjmenuj pokrmy ze směsi hovězího a vepřového masa 

 

Sekaná pečeně 

Smažený karbanátek 

Čevabčiči 

Paprikový lusk plněný 

 

4. Vyjmenuj pokrmy z mletého telecího masa 

 

Telecí sekaný řízek 

Telecí krokety smažené 

Polpety z telecího masa 

 

5. Vyjmenuj pokrmy z mletého vepřového masa 

 

Vepřenky s cibulí 

Jitrnicový prejt 

Smažený soukenický řízek 

 

6. Kdy si meleme maso na přípravu pokrmu 

 

maso meleme bezprostředně před zpracováním 
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